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Załącznik nr 4 do LSR 
Proces realizacji monitoringu 

Elementy 
poddane 
badaniu 

Wykonawca 
badania 

Źródła danych i 
metody ich 
zbierania 

Czas i okres 
dokonywania 

pomiaru 

Analiza i ocena 
danych 

stopień realizacji 
celów, 

przedsięwzięć 
oraz wskaźników 

LSR 

Biuro LGD 

• ankiety 
beneficjentów, 

• sprawozdania 
beneficjentów, 

• rejestr danych 
LGD 

Każde półrocze 
(okres objęty 

pomiarem: półrocze  
poprzedzające) 

stopień realizacji 
wskaźników oraz 

zgodność osiąganych 
wskaźników z 

planem działania 

budżet LGD Biuro LGD • rejestr danych 
LGD 

Każde półrocze 
(okres objęty 

pomiarem: półrocze  
poprzedzające) 

Stopień 
wykorzystania 

środków 
finansowych w 
odniesieniu do 

środków 
zakontraktowanych 

zasięg działań 
komunikacyjnych Biuro LGD 

• licznik odwiedzin 
strony internetowej 
LGD, 

• licznik wyświetleń 
artykułów  

• listy obecności ze 
spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych 
organizowanych 
przez LGD, 

• ankiety on-line 
wypełnione przez 
beneficjentów, 

Każde półrocze 
(okres objęty 

pomiarem: półrocze  
poprzedzające) 

Skuteczność 
przekazywania/ 

uzyskiwania 
informacji na temat  
działalności LGD. 

poziom 
doradztwa 

świadczonego 
przez 

pracowników 
Biura LGD 

Biuro LGD 

• anonimowe 
ankiety od 
beneficjentów 
dotyczące poziomu 
świadczonego 
doradztwa 

Każde półrocze 
(okres objęty 

pomiarem: półrocze  
poprzedzające) 

Ocena pracy 
pracowników, 

sposób 
przekazywania 

istotnych informacji 
potencjalnym 

beneficjentom, 
pomoc w 

rozwiązywaniu 
problemów, 
efektywność 

świadczonego 
doradztwa 

jakość 
przedsięwzięć 
dotyczących 

animacji lokalnej 

Biuro LGD 

• ankiety ze spotkań 
informacyjno-
konsultacyjnych, 

• ankiety 
monitorujące 
przedsięwzięcia 
związane z 
animacją lokalną, 

Każde półrocze 
(okres objęty 

pomiarem: półrocze  
poprzedzające) 

Ocena pracy 
pracowników, 

sposób 
przekazywania 

istotnych informacji 
potencjalnym 

beneficjentom, 
pomoc w 

rozwiązywaniu 
problemów, 

 
działalność 
organów 

stowarzyszenia 
Biuro LGD • rejestr danych 

LGD, 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym kwartale 

ocena działalności 
organów 

stowarzyszenia 
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roku kolejnego) 
poziom 

współpracy z 
innymi 

organizacjami i 
podmiotami, w 

ramach 
zaplanowanych 

projektów 
współpracy 

Biuro LGD • rejestr współpracy 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym kwartale 
roku kolejnego) 

ocena współpracy z 
innymi 

organizacjami i 
podmiotami, w tym 

stopień realizacji 
zaplanowanych 

projektów 
współpracy 

 
Proces realizacji ewaluacji: 

Elementy 
poddane 
badaniu 

Wykonawca 
badania 

Źródła danych i 
metody ich zbierania 

Czas i okres 
dokonywania 

pomiaru 

Analiza i ocena 
danych 

stopień 
realizacji celów, 
przedsięwzięć 

oraz 
wskaźników 

LSR 

Zarząd LGD 

• ankiety 
beneficjentów, 

• sprawozdania 
beneficjentów, 

• rejestr danych LGD, 
• sprawozdania 

kwartalne Biura 
LGD. 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym 
kwartale roku 

kolejnego) 

Skuteczność: 
Ocena celowości i 
trafności założeń 
realizowanych w 

ramach LSR. Określenie 
stopnia realizacji 

poszczególnych celów. 
Użyteczność: 

Określenie stopnia 
zaspokojenia potrzeb 

beneficjentów w wyniku 
osiągniecia rezultatów 

podejmowanych 
przedsięwzięć. 

wpływ realizacji 
LSR na rozwój 

społeczny i 
gospodarczy 
obszaru LGD 

Zarząd LGD 

• rejestr danych LGD, 
• dane statystyki 

publicznej (BDL 
GUS, PUP, IOSS), 

• ankiety 
beneficjentów, 

• sprawozdania 
Biura LGD. 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym 
kwartale roku 

kolejnego) 

Trafność: globalny 
wpływ działań LGD na 

procesy rozwojowe 
zachodzące na terenie 

gmin tworzących LGD, 
ocena stopnia, w jakim 
przyjęte założenia LSR 

odpowiadają 
zidentyfikowanym 

problemom w obszarze 
objętym projektem i/lub 

realnym potrzebom 
beneficjentów  

Trwałość: ocena, czy 
pozytywne efekty 

przedsięwzięć mogą 
trwać po zakończeniu 

realizacji LSR 

harmonogram 
rzeczowo-

finansowy LSR 
Zarząd LGD 

• rejestr danych LGD, 
• sprawozdania 

kwartalne Biura 
LGD. 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym 
kwartale roku 

kolejnego) 

Ocena zgodności 
ogłaszanych i 
realizowanych 

projektów z 
harmonogramem 

określonym w LSR 

budżet LSR Zarząd LGD 

• rejestr danych LGD, 
• sprawozdania 

kwartalne Biura 
LGD. 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym 
kwartale roku 

kolejnego) 

Ocena zgodności i 
wysokości 

wydatkowania środków 
finansowych z 

przyznanego budżetu na 
poszczególne 
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przedsięwzięcia 

skuteczność 
promocji i 
aktywizacji 
społeczności 

lokalnej 

Zarząd LGD 

• ankiety on-line 
wypełnione przez 
beneficjentów, 

• sprawozdania 
półroczne Biura 
LGD. 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym 
kwartale roku 

kolejnego) 

Skuteczność: Ocena 
skuteczności promocji 

LGD oraz działań 
wdrażanych w ramach 
LSR, mierzona, jako 

liczba osób, które 
uzyskały  

informację na temat 
LGD oraz skuteczność 
animacji społeczności. 

działalność 
LGD 

(pracownicy i 
funkcjonowanie 

biura) 

Zarzą i 

• badania ankietowe, 
opinie 
beneficjentów, 

• rozmowy z 
mieszkańcami 
podczas otwartych 
spotkań 
konsultacyjnych 

• wywiady z 
wnioskodawcami, 

• sprawozdania 
półroczne Biura 
LGD. 

ocena roczna 
(dokonywana w 

pierwszym 
kwartale roku 

kolejnego) 

Efektywność: ocena 
poprawności 
działalności 

prowadzonej przez LGD 
Skuteczność: 

realizowanych zadań w 
odniesieniu do założeń 
LSR oraz poniesionych 

nakładów) 

 

 
 
                                                                   
 


